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Zápis z 18. zasedání AS FA ČVUT, konaného 20. 04. 2016 v zasedací místnosti FA 
ČVUT č. 262 
 
Přítomni (viz také příloha č 1- presenční listina v příloze zápisu) 
Senát – zaměstnanecká část:  Plos, Jehlík, Sedlák, Stempel, Vorlík, Guzik, Rykl, Kolářová. 
Senát – studentská část:  Foglar, Janský, Klabík,  Veis. 
Vedení školy: prof. Lábus, prof. Šestáková,  doc. Brožová, doc. Vorel,  Ing. J. Tóthová,  S. Trubková 
Hosté – R. Kolařík, I. Vosecký,  J. Horský  
 
V úvodu zasedání byly na návrh pana děkana  na program přidány dva body  a s ohledem na 
limitované časové možnosti pana děkana navrženy tyto změny v programu: 
             
1 a) program 18. zasedání 
 

1. Disciplinární komise (L. Lábus) 
 

2. Návrh statutu medaile FA (M. Brožová/vedení FA) 
 

3. Výroční zpráva o činnosti (J. Vorel)  
 

4. Výroční zpráva o hospodaření (J. Tóthová) 
 

5. Doplňovací volby do AS ČVUT 
 

6. Harmonogram akad. roku 2016/2017 (I. Šestáková) 
 

7. Přijímací řízení 2016 (I. Vosecký) 
 

8. Různé: doplňovací volba do HK AS FA  
     
1 a) schválení programu 18. zasedání AS FA ČVUT 
 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil program 18. zasedání  
 
1 b) schválení zápisu z 17. zasedání AS FA ČVUT ze dne 17. 02. 2016 
  
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 2 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT schválil zápis z 17. zasedání 
 
1. Disciplinární komise 
Vzhledem k tomu, že mandát současných členů Disciplinární komise ve složení M. Dulla (znovu 
kandidovat nebude), A. Pokorný, M. Pospíšil, M. Kohout a J. Sedlák (oba náhradníci) a J. Tesař 
a M. Pinc (studenti) vyprší  k 30. 04.  2016, předložil L. Lábus senátu dodatečnou žádost o 
zvolení nové komise. Mandát členů komise je dvouletý. 
AS FA navrhl a v tajné volbě řádně zvolil pro nadcházející dvouleté období tyto členy 
Disciplinární komise:  

 A. Pokorný, M. Pospíšil, M. Kohout, J. Sedlák, M. Pinc - všichni shodně zvoleni všemi 12 
hlasy přítomných senátorů 

 J. Tesař, L. Klabík a K. Veis – zvoleni shodně 11 hlasy 
 

2. Návrh statutu medaile FA 
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Představen rovněž L. Lábusem. Statut medaile obdrželi všichni přítomní v písemné formě.  
Medaile FA navržena při příležitosti 40 let FA. 
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 2 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT  schválil  Statut medaile FA. 
 
3. Výroční zpráva o činnosti 
Předkladatel J. Vorel: zpráva zpracována vedením FA, předložena kolegiu a 13. 4. odeslána 
senátu ke schválení věcného obsahu. Poté materiál projde jazykovou  a grafickou korekturou. 
Z následné rozpravy  vzešla tři doporučení: 

 J.J. – informace v materiálu se opakují, pokaždé „v jiném nasvícení“ ,J. V. v reakci 
přislíbil překryvy v mezích možností eliminovat. 

 F.F. – dotaz na Grantové projekty (str.19), nepřehledná struktura?  J. V. objasnil, že jde o 
víceleté projekty s postupně přidělovanými prostředky. 

 F.F. – Facebook_ navrhuje zmínit jméno K.Rottové 
 

Hlasování: 12 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT po zapracování výše uvedených tří doporučení jednomyslně 
schválil  Výroční zprávu o činnosti FA  v roce 2015. 
 
4. Výroční zpráva o hospodaření 
Zprávou se v předstihu zabývala HK AS FA, která 18. 4. shrnula  podněty a dotazy senátorů do 
materiálu s prosbou o vysvětlení nejasností: 
 J.T.: _struktura zprávy je podobná se zprávou FStavební 
        _kladný výsledek = úspory do fondů 
_FRIM = opravy 
_Fond provozních prostředků – peníze všech (obrazovky a závěsný systém z 
rozhodnutí pana děkana) 
_Zisk z provozních prostředků – pronájmy, zejména dlouhodobé -55% se vrací na ústavy.. 
_Eliminace ztráty z GAPPY 
_ KRUH – snaha o bezstrátové hospodaření 
_ Granty – k poklesu došlo vzhledem k ukončení ukončení Metodiky zadávání územních 
plánů… 
_v grantu „Podíl mimonormativního financování….“ (J.Tóthová) nic mimořádného 
_deficit v hospodaření jen u Krajinářské architektury, jinde OK 
_792/850 – vysvětleno ?? 
_co je FULL COST? _plné náklady na jednoho studenta (přímé i nepřímé) 
_příspěvek na režijní činnost rektora –vloni 239 mil. na činnost rektorátu 
_ bylo by dobré dosáhnout shody na jednotné náklady v rámci ČVUT… 
Doporučení: 

 J.P._Vzhledem k přetrvávajícím nejasnostem byla paní tajemnice předsedou AS FA 
požádána o písemný komentář k Výroční zprávě jako součást tohoto zápisu. 

 P.V- sloupce k porovnání? 
_Na str. 8 chybí mezi poskytovateli U3V ústav 15111 
_Návrh, aby z FRIMu byla dovybavena pracoviště počítači 

            _ L.L. nesouhlasí; vybavení kanceláří nechť si financují příslušné ústavy samy. 
 
Hlasování: 12 pro; 0 proti; 0 se zdr. hlasování - z počtu 12 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT jednomyslně schválil Výroční zprávu o hospodaření v roce 2015. 
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5. Doplňovací volby do AS ČVUT 
Na návrh J. P. připraví studentští senátoři + B. Peterková 
  
6. Harmonogram akad. roku 2016/2017 
I. Š.:_o týden posunuté přijímací řízení, aby nekolidovalo s ateliérovým týdnem. 
_Harmonogram ve formě  barevné tabulky taky bude. 
 
AS FA vzal předložený Harmonogram akad. roku 2016/2017 na vědomí bez připomínek. 
 
7. Přijímací řízení 2016 
I. Vosecký předložil návrh na pouze jednodenní přijímací řízení s důrazem na osobní pohovor 
s každým z uchazečů. Talentová zkouška by mohla být součástí tohoto pohovoru (ad hoc skica), 
předložení porfolia při pohovoru by mělo být povinné a písemné testy z matematiky, deskriptivy a 
z všeobecného kulturního  přehledu by byly nahrazeny SCIO testem obecných studijních 
předpokladů.. 
_I.Š připraví na návrh předsedy AS FA souhrnné srovnání PŘ z různých příbuzných fakult 
_D. K namítla, že v lednu se SCIO testy nekonají.. ( Dotazem ve SCIO bylo zjištěno, že testy se 
konají v prosinci a pak počátkem února. Tyto dva termíny využívá mj. bratislavská fakulta 
architektury). 
_I. Š_navrhuje lépe definovat obsah portfolia 
_J. P. _je pro jednodenní PŘ, navrhuje určit skupinu (také někdo ze senátu), která připraví návrh. 
_I: Š během týdne připraví spolu s E. L. a s F. F. první nástřel 
 
8. Různé: doplňovací volba do HK AS FA 
Volba zástupce z řad studentských senátorů do Hospodářské komise AS FA (místo odstoupivšího M. 
Fleischmanna). Navržen Matěj Janský 
 
Hlasování: 10 pro; 0 proti; 1 se zdr. hlasování - z počtu 11 přítomných senátorů 
Usnesení: AS FA ČVUT  zvolil  Matěje Janského členem  Hospodářské komise AS FA. 
 
 
 
Praha 20. 04. 2016 
Zapsala: Barbora Peterková 
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